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Sajószentpéter Város Helyi Választási Iroda 

KÖZLEMÉNYE 

a szavazás helyéről és idejéről, a szavazás módjáról 

 

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatában a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. (vasárnap) napjára tűzte ki.  

 

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú, 2019.07.30. napján hozott NVB határozatával a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára, 2019. október 13. 

(vasárnap) napjára tűzte ki. 

Szavazás helye és ideje 

Sajószentpéter egyéni választókerületei és szavazókörei 

EVK 

sorszám 

Szavazókör 

sorszáma 
Szavazókör címe 

Településre 

bejelentkezettek 

részére 

01 001 Hunyadi utca 11. (Rendezvények Háza) Igen 

02 002 Kossuth Lajos út 40. (Sajószentpéteri TSZK)   

02 003 Semmelweis utca 4. (Semmelweis Utcai Tagóvoda)   

03 004 Harica utca 3. (SKNOÓ)   

04 005 Kálvin tér 35. (Sajószentpéteri Városgondnokság)   

04 006 Katalin utca 47 (Dusnoki Közösségi Ház)   

05 007 Bem József utca 15 (Lévay József Városi Könyvtár)   

06 008 Bányász utca 6.   

07 009 Vörösmarty utca 1. (Hunyadi Mátyás Tagiskola)   

08 010 Sport utca 32/1. (Petőfi Sándor Művelődési Ház) 
 

 

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

 

Szavazás módja 

Érvényes szavazás 

 

Helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson: 

 

A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. 

Az egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás szavazólapján a választópolgár egy 

jelöltre szavazhat. 

A megyei közgyűlés tagjai választásának szavazólapján a választópolgár egy listára szavazhat. 

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán: 

 

Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat 

megválasztására. 

A szavazatszámláló bizottság a nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választópolgár 

részére nemzetiségenként települési, területi, illetve országos nemzetiségi önkormányzati 

szavazólapját adja át. A választópolgár a szavazólapokat olyan borítékba helyezi, amelyen a 

nemzetiség megjelölése fel van tüntetve. A borítékot a választópolgár lezárja. 

 

Sajószentpéteren a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás esetén: 

A települési lengyel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólapján a választópolgár 

három jelöltre szavazhat. 

http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ001.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ002.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ003.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ004.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ005.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ006.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ007.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ008.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ009.html
http://valasztas.hu/dyn/onk14/vertaj/hu/M05/T268/v23SZ010.html
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A települési német nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólapján a választópolgár 

három jelöltre szavazhat. 

A települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólapján a választópolgár öt 

jelöltre szavazhat. 

 

Névjegyzék 

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a 

Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-áig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe vételéről. 

A Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri 

névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül 

szavazóköri névjegyzékbe. 

 

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az 

átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és 

tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 

helyi választási irodához.  

 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet 

a) a helyi választási irodához 

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 

9-én 16.00 óráig, 

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00  

óráig  

vagy 

ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton        

2019. október 13-án 12.00 óráig, 

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig  

nyújthat be. 

 

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt а választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. 

szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként а 

központi névjegyzékben.  

 

A kérelmek benyújtásának módja személyesen, levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos 

honlapján keresztül lehetséges. További információ és a kérelmek benyújtásához szükséges 

formanyomtatványok a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu), valamint 

Sajószentpéter város honalapján (www.sajoszentpeter.hu) érhető el. 

 

 

Sajószentpéter Város Helyi Választási Iroda  
elérhetőségei: 

 

HVI vezető: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző 

HVI vezető helyettes: dr. Balogh Zoltán aljegyző 

cím: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. (Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal) 

telefon: 48/521-037, telefax: 48/521-137; e-mail cím: titkarsag@sajoszentpeter.hu 

Választási kérdéseivel forduljon bizalommal a Helyi Választási Iroda (HVI) munkatársaihoz. 

 

Sajószentpéter, 2019. augusztus 8. 

       Dr. Guláné Bacsó Krisztina s.k. 

        HVI vezető 

http://www.valasztas.hu/
http://www.sajoszentpeter.hu/
mailto:titkarsag@sajoszentpeter.hu

